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КЕРІВНИЙ П Л Я Н О Б О Р О Н И 
ЙЕРЕД АТОМОВИМ 

НАПАДОМ 
Вашингтон, 18 вересня. — Президент Труман передав Кон-

гресові довго вижиданий майстерний начерк (цивільної оборо-
нн перед нападом атомовою бомбою. Докищо не придумана 
ще установа, яка має займатися виконанням пляну, одначе 
відповідний законопроект буде+` 
переданий Конгресові пізніше. 
Натепер буде встановлена тим-
часова агенція для адмініс-
трації цивільної оборони. 

Плян обіймає 149 сторінок 
друку. Його випрацювало Бю-
ро Цивільної Оборони при Кра-
свій Раді. Забезпеки Ресурсів. 
Програма вияснює, як можна 
вишколювати цивільних лю-

АВТОБУСН. СТАНУТЬ ШПИ-
ТАЛЬНИМЯ АМБУЛАНСА-

МИ 
ПІікаґо. ^ - Сидні Г. Бінггем, 

предсідник.Ню Иорської Ради 
Транспортації, виявив, що за-
ки ще федеральний уряд дасть 
якісь вказівки, він придумав 
прилад, подібний до ношів, я-
кий може бути вжитий для пе-
реношення ранених підчас на-
паду атомової бомби. Ранених 
примістили, б.л автобусах, які 
в такий спосіб були б перемі-
нені на шпитальні амбуланси. 
Њ о Иорк мав 500 омнібусів з 
дверми, що їх можна ш 
втворити для допущені но-
шів. За кілька місяців ще 400 
таких автобусів буде готових. 
Бінггем каже, що транспорта-
ція мусить мати першенство у 
плянуваян` оборони міст па 

падок`-імшйадм^ ШаІІТрй. 
І___( а — 

О'ДВАИЕР ЗАТВЕРДЖЕ-
ННИ ЯК АМБАСАДОР ДО 

МЕКСИКА 
Вашингтон, — Сенат 42 го-

лосами проти 22 затвердив на-
значення тведавнього посадни-
ка міста Ню Норку, Вилйема 
О'Д ванера амбасадором до 
Мексика. Проти нього голосу-
вали тільки республіканці. 

Кільки буде-коштувати така 
система цивільної оборони, щ е повідний контингент військ,— 
не виявлено, Одначе здогаду-1 призначених до служби під 

даться; Л П ^ Т р № буде біліовів првпором^ІХ ДЗ .гщ-тюидак за 

дей, щоб вони були приспособ-
лені до привернення нормаль-
ного стану після атаки, а теж 
як помогти владі відбити на-
пад. Коли цивільне населення 
буде приготоване до такої мож-
ливости, тоді жертви атомово-
го нападу змаліють до полови-
ни, а промислова продукція 
нації не зазнає перерви. Та, за-
ки до того прийде, треба ви-
школити мільйони громадян, 
щоб були готові на таку небез-
пеку. 

У програмі міститься плян 
праці для федерального уря-
ду, який дбає про цілу країну; 
дальше для стеЙтових і муні-
ципальннх властей. Одначе го-
ловну увагу кладеться на при-
спосіблення кожної одиниці і 
на місцевий уряд. Місцева вла-
да є безпосередньо обовязана 
зайнятися вишколом добро-
вольців і даванням їм вказівок. 
Добровольці Мають діяти як о-
пікуни-сторожі блоків, як чле-
ни рятункових чет, як поміч-
пнкн поліції, як вогневі сторо-
жі, як спостерігачі руху в по-
вітрі і як патрулі на побереж -
жах . . ' 1 ї 

СЕСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ 
ПЩ ЗНАНОМ ВІЙНИ 

ќа; 3. Створити такі процеду-Лейк^Соксес, 19. вересня. — 
Сьогодні в год 3-тій після по-
лудня буде відкрита п'ята з 
черги сесія Генеральної Асам-
блеї Об'єднаних Націй, що ціл-
ком стоятиме під знаком вій-
ни: тої, яка вже ведеться, і тої, 
до якої вона може не допусти-, 
ти, або її приспішити. Сесія за-
повідається бурхливіша за всі 
попередні, а першим передвіс-
ником тої бурі є зголошена 
вже індійська резолюція, в я-
кій Індія домагається прийнят-
тя комуністичного Китаю в 
члени О. Н. Перший день на-
рад, що почнеться традицій-
ною хвилинною мовчанкою, — 
під час якої, хто хоче може по-
молитнся, має на порядку 73 
проблеми, кожна з них більше 
або менше світового значення. 
Сесія та всі справи на її по-
рядку стоять під тим самим 
знаком миру або війни між За-
ходом і Сходом. Около двад-
цять міністрів закордонних 
справ, між ними державний се-
кретар Дін Ачесон і совєтсь-
КИЙ міністер з а к о рдонних 
справ Андрей Вншннський, о-
чолюватимуть делегації своїх 
країн. Американська делегація 
заступатиме становище миру, 
але в свідомості необхідності 
воєнної готовости, як цього ви-
магає випадок плянованої аґ-
ресії в Кореї. У внсліді, Злуче-
ні Держави плямують видвиг-
нути і заступати на сесії таку 
програму: 1. Генеральна Асам-
блея повинна рекомендувати, 
щоби приналежна до О. Н. ко-
жна країна мала в резерві від 

ральні можливості, щоби А-
самблея в разі наглого випад-
ку могла зібратися впродовж 
24 годин. 

СОВЄТИ РЕКРУТУ-
ЮТЬ НІМЕЦЬКИХ 

ОФПШРІВ 
Франкфурт, 10. вересня. — 

Тоді, як західні ‡ліянти тільки 
говорять і не можуть догово-
ритися щодо створення відпо-
відної німецької Збройної сили, 
яка була б гото$а, разом з ін-
шими західно-європейськими 
народами, протиставитись спо-
діваній совєтській агресії, бо-
льшевнкн вже не тільки ство-
рнлн комуно-німецьку армію в 
Східній Німеччині, але поча-
ли-тепер підступну рекрутацію 
до неї колишніх' офіцерів ні-
мецької армії, що'перебувають 
в західних зонах. Виявлено, 
що совстські агенти осторожно 
підмовляють цих офіцерів, — 
щоб вони зголошувалися до 
німецької армії в совєтській зо-
ні, обіцюючи їм гори-мости, — 
включно з платнею взад аж до 
1945 року, як скінчилася їх 
військова служба після пораз-
кн Райху. Стверджується, що 
совєтська кампанія мас деякий 
успіх. 

долярів. Кожний стейт мас 
пред явити свій коштоспнс, 
складений на обчисленнях, 
кільки треба буде доброволь-
ців, а кільки платних сил і 
щойно на такій підставі феде-
ральна влада зможе скласти 
відповідний бюджет. Керівний 
плян передбачує поділ країни 
на 140 округ, у яких лежать 
середовища, які можуть бути 
ціллю нападу ворога. 

УЖЕ ПЕРЕВОДЯТЬ ПРОБНІ 
НАРАДИ З ПОВІТРЯ 

У Шікаґо перевела Красва 
Рада забезпеки Ресурсів першу 
пробу нападу з повітря з уро-
сними атомовимн бомбами. 
Для проби, не вживано ніяких 
предметів, л е було остороги си-
ренамн. Населення знало про 
це тільки з газет і радіопро-
грам. Влада оцінила, що одна 
бомба забе л Шікаґо 106-129 
тисяч осіб, ранить 107-125 ти-
ояч , знищить коло 12 квадра-
товнх миль міста і ушкодить 
в різний спосіб 79 квадратових 
миль у місті. 

У місцевості Меріон, у стей-
ті Огайо, зроблено пробу напа-

ду ўроєних 14 „ворожих" лі 
таків, при чому 1.500 осіб, на 
перед вишколених, показува 
ли як населення має рятувати 
ся. 

грози; 2. Створити окрему про 
вірочну комісію Асамблеї, яка 
мала б піддержану ' відповід-
ною силою повновласть загля-
нути в кожну закутану світу 
де наступила або загрожує аг-
ресія та встановити її виновни-

ГРІФІТ ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
НОВОЇ СОВ. АГРЕСІЇ 

Шікаґо. — Пол Н. Ґріфіт, 
помічник секретаря оборони, 
виявив можливість комуністич-
них нападів в інших околи-
цях поза Кореєю. У промові на 
конференції 

АЛІЯНТИ ПЕРЕЙШЛИ НАКТ0НГ В НОВОМУ 
НАСТУПІ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФРОНТІ 

ВОРОГ ВІДСТУПАЄ, ЗАЛИШАЮЧИ ВАЖКУ ЗБРОЮ. - ДЕСАНТНІ ВІЙСЬКА НА НІЛ-
СТУПАХ ДО СЕУЛ. 

—ф Токіо, 19. вересня. — Вій-
ська Об'єднаних Націй відкри-
ли сьогодні нову офензнву на 
центральному фронті, перей-
шли знову ріку Нактонг і ство-
рили другий мостовий причі-
лок на її західному бере‡!, за-
кріпивши перший, та оточили 
один ворожий полк, для якого 
вже немає можливостей від-
ступу. На північному десант-
ному фронті з'єднання морсь-
кої піхоти перейшли ріку ЃВИ 
та вступили на передмістя ко-
лишньої столиці Корейської 
Республіки, міста Сеул. В пові-
домленнях з фронту стверджу-
сться, що це був найщасливі-
ший день для аліянтських 
військ від часу, як червоні по-
чали свій наступ на фронті рі-
ки Нактонг та в районі порту 
Поганѓ. На всіх ділянках пів-
денного, центрального та схід-
ного секторів фронту, де поча-
вся аліянтський наступ, ворог 
відступає, залишаючи за со-
бою ввесь важкий воєнний ма-
теріял і зброю, включно з гар-
матамн, що їх тепер навряд чи 
йому пощастить дістати знову, 
з огляду на оточувальні дії а-
ліянтських військ, перервані 
одні шляхи та цілком знищені 
американською авіяцісю другі. 
В деяких секторах ворожий 
фронт починає зраджувати 
симптоми повного розладу. В 
своєму новому поході аліянти 
посунулися найдальше в ра-

BHCOKO РУКИ ВГОРУ тримають ці взяті в полон біля Сеу`л ко-
муно-корсйські вояки, як американський вояк обшукує їх з а укри-
тою збросю. ТикиЙ образ i f пер часто можна бачити на всіх фрои-
тах, як .минулої п'ятниці американці зробили висадку на північному 
заході та почали наступ на південному сході країни. 

ДОКАЗИ РОСІЙСЬКОЇ І КИТАЙСЬ-
КОЇ ДОПОМОГИ КОРЕЙСЬКИМ 

ЧЕРВОНИМ 
ЛейкСоксес 19 вересня. іќў Совстського Союзу та кому- й о н і н а північ від Таиґу, шля-

,. Американського І Раді Безпеки 'Об'єднаних ,На- ністхчного Кігтаю;. Р і в н о ч а с н о ї ^ ^ ^ ^ Д ? S ^ i f ^ ^ S " 
Товариства Перевозу Ґріфіт цпГ передано вчора звїдолілбн-зі ЗВІТОМ п в р Е Я Я ^ з д т Л ^ ^ ^ 
пригадував, що атака на Ко- ня ген^Доглеса Мек Артура, Фронті в Кореї совстський ќріс Е " 0 " 0 $ ж ї Ь в ^ в а х % % я за-
рею вказує на зміну тактики головнокомандуючого силами з у р и т и м ^ ^ ^ ^ ^ ^ я?и? з ^ З х о м 
комуністів. Замість іти даль- Об'єднаних Націй в Кореї, про тою продукції, крім того, пере- і и т р п я р н і т п т . -„„.- . - ‚Смоиич 
ше утертим шляхом підрив- продовжувану допомогу та по- }дано цілий ряд яркумеипль-Ї^Р^^у^^ ^ашм 

етачання зброї корейським ко- "их фотознімок з іншої здобу- американської авіяцн, оомоар-
бо- тої В'Д корейських агресорів ДУЮЧ 

шляхом 
них затій, вони почали відвер- Іетачання зброї корей 
тий напад. 'муністичннм агресорам : 

Соввтська агресія на Німеччину вва-
жатиметься нападом нѓі аліянтів 

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ, БРИТАНІЯ І ФРАНЦІЯ ДАЮТЬ ПОВНУ 
ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ 

Ню Иорк, 19. вересня. — Кожний акт совстської 
Республіку вважатиметься актом агресії на західних 

ВІЙКОВУ ГАРАНТІЮ 

совстської зброї найновішої 
продукції, хоча совстський 

і представник в Раді, Я. Маліќ, 
попередньо запевняв, що" пів-
нічиі корейці в останньому 
‚‚відкупили" совстську зброю 
ще в 1948 році. В звідомленні 
ген. Мек Артура, переданому 
Раді американським представ 

агресії'на Західно-Німецьку Федеральну і" ." к о и Вореном Р. Останок, - снл. і л 
нГаліннтів і тан його зустрінет'ьсн - й ? ? Ж ^ В " З Е ї ї г ї и г Й Й Й 

запіллі ворога. В повідомленні 
з десантного фронту в Інчон 
стверджується, що патрулі мо-
рської піхоти переправились 
вчора човнами на Ладний бе-
ріг ріки Ган, три милі від Се-
ул. Інженерські відділи негай-
но почали бі'дову мостів для 
дальшої переправи головних 
сил. Спротив ворога4на цьому 

помітно збільшується, 
роба ворожого протннасту-

рішшіи міністри^ закордонних справ Злучених Держав, Британії і $фМЗДІЇ у ^"f^W.cBoixjia- ! ^ Л
в о я к і в П ерей^лГ вЖько- іпУ н а аеродром Кімпо була від 

рад, хоча вони й не могли дійти до кінцевого порозуміння щодо озброєння самої Німеччини, і д в ; j w 
Т и самим Західна Німеччина^ ; " . . Китпш тя пм шм к`ит ft по 

- британський міністер Бевин по- китаю, та що сам питай до-
У промисловім місті Меккіз- ітлантійського Пакту і на неї 

порт коло Пнтсбурга, в Пен- поширено „пасивно" всі його 
силвенії, зроблено пробу при-(постанови. У висліді своїх на-
думаного саботажу. Саботаж рад, міністри з а к о р д о н н и х 
перевели вісім ветеранів. Ўпро- справ трьох західних потуг рі-
довж 38 мінут вони теоретнч- шили: 1. Проголосити, що ко-
но „знищили" мости, промне- ж ний акт агресії на Західно-

практично увійшла в склад А- дипломатичних представників 
" н а пости, що будуть апробо-

вані аліянтськими властями. 
Проте, це не означатиме від-
криття німецьких амбабад у 
Вашингтоні, Лондоні і Парижі; 
6. Закінчити воєнний стан з Ні-

лові будники і установи при-
людного вжитку. Ветерани до-
велн наглядно, як великі шко-
ди можуть зробити саботаж-
ннки такому промисловому о-
середкові, яким є Меккіспорт. 

ЗАПЕВНЕННЯ ПЕРШЕНСТВА 
^ Ш ЕВАКУАЦІЇ МІСТ 

У пляні цивільної оборони, предявленім Конгресові, подані 
вказівки для евакуації міст і інших середовищ населення. Цей 
плян є особливе важливий для таких міст, як Ню Иорк, де за-
блокування вуличного руху буде становити дуже важку про-

+блему підчас стану необхід-

В АМЕРИЦІ 
ф Подолах НІяґпри на канадсь-

кому боці грозять заваленням. Щ о -
бн до цього ие допустити, канадсь-
кнй уряд плянус підмурівку кош-
том 700,000 дояярів . 

Џ Насіння гороху з-перед 5.000 
літ, посаджене в КелЃарі. В Канаді, 
видало плід. Його дістав Джеймс 
Доґерті від судді Л. Л. Вев,сета в 
Вруклині, а Цей дістав його з гробу 
сгяпетського фараона Тутенкамеиа. 

ф Мороз у Ню Норку прийшов 
несподівано після гарячих і душних 
днів у неділќі. Бюро погоди спові-
щас, що тоді було 49 ступнів Фа-
ренгайта, друга найнижча темпера-
тура в місті на 17 вересня, з а всі 
часи існування бюра. 

ф Американські індіянн стейту 
Н ю Иорк походять ще з-перед 5.000 
літ. Досі науковці твердили, що во-
ни перебувають там від 2.000 років. 
Про нові спостереження взідомляс 
Стейтова Наукова Служба на під-
ставі розкопок. 

ф Повиов$астя на випадок яеоб-
хідності в с'теяті Коиектякат ухва-
лила стейтова асамблея д л я свого 
губернатора Честера Вавлеса. Він 
буде м.іти під своїм доглядом Бюро 
Цивільної Оборони. 

носѓи. Обов'язком влади буде 
подбати про масове усунення 
населення ще перед нападом, 
на скільки це можливе, а як 
ні, то негайно після нападу во-
рога атомовою бомбою. Пер-
шенство при виїзді з міста бу-
дуть мати жінки й діти. Щоб 
уже наперед зменшити` трудно-
щі. цивільна влада може зао-
хочувати добровільний виїзд о-
сіб, які не є конечно потрібні 
в місті. При евакуації влада 
мас звернути увагу на виїзд: 
1. найсамперед шкільних дітей 
(у віці 6-15 років), під догля-
дом; 2. дітей нижче шоста ро-
ків віку, в товаристві матерей 

Німецьку Федеральну Респуб 
ліку вважатиметься нападом 
на Злучені Держави Америки, 
Британію і Францію; 2. Збіль-

пропозицію,. щоби внкориста-
ти німецьких вояків в рямках 
Атлантійського Пакт%' під спі-
льною командою для европой-
ської оборони, але Франція, — 

меччиною, скасувати деяку го-1 відступаючи частинно від своїх 
сподарську і законодавчу кон-
тролю, передбачену теперіш-
нім окупаційним статутом та 
поробити негайно заходи для ^впадГне^"виключ 

годжувався на американську ставив 40 до 60 тисяч військ до 
боротьби проти Корейської Ре-
спубліки. 

ФИЛИГШНЦІ ВИСА-
ДИЛИСЬ НА КОРЕЗ 
Пусан, 19. вересня. — До попередніх застережень проти 

цього не зробили цього насті-,Цього по{ѓѓў сьогодні вранці за-
льки. щоб цю справу можна плилн перші транспорти фн-
було вирішити позитивно вже І липинських військ, щ о ВІЗЬ-

бита з великими втратами для 
ворога. В південно-корейсько-
му фронтовому повідомл'енні 
говориться, що аліянтські вій-
ська вже вступили до Сеул, — 
зайняли його центральну час-
тнну та що на будинкові місь-
кого упра^вління вже повівас 
прапор Корейської Республіки. 
На цьому фіюнті ворог втратив 
1,350 вояків вбитими і 2,000 по-
лоненимн від часу, як почав-
ся аліянтський десант минулої 

ене, що во-
муть участь в боротьбі Об'єд- j п'ятниці. Аліянтські втрати да 

шити західно-німецьку поліці-1 дальшого полегшення контро- н а буде вирішена в н а й б л и ж - І н а н Р Націй проти комуністи- льше ощнюсться як „легкі", 
йну силу в першій фазі до ЗО л і - в останньому дні нарад — чій майбутності. чноі агресії. Силу висаджених # оовов-аавошу ВІЙСЬКОВУ СЛУЖ-
тисяч і в другій фазі до 50 
тисяч. Ця поліція буде під на-
глядом краєвих урядів, але в 
обставинах вона має бути до 
розпорядження федеральному 
урядові в Бонн; 3. Збільшити 
продукцію німецької сталі до 
такої міри, щоби вможливити 
західно-кімецькому урядові о-
сновно збільшити свій промн-
словий вклад в оборону Захід-
ної Европи; 4. Використати ні-
мецьку робочу силу більш е-
фективно для посередньої під-
держки окупаційних властей; 
5. Створити німецьке міністер-
ство закордонних справ, 

НІМЕЦЬКА ОПІНІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ 
ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ ВЛАСНОЇ 

. ОБОРОНИ 
Франкфурт. 19. вересня. — 

Публична анкета серед насе-
лення Західної Німеччини, — 
переведена вишколеним німе-
цьким апаратом і під амери-
канським наглядом, виказўе, 
що німецький загал в перева-
жаючій більшості баясас собі 
створення німецької армії для 

яке'власної оборони. Інтересно, що 
мало б повновласті висилати населення в західніѓќ зонах пе-

АМЕРИКАНСЬКИЙ ОФІЦЕР ОБВИ-
НУВАЧУЄ РОСІЮ В МАСАКРІ 

ПОЛЬСЬКИХ ВОЯКІВ 
Вашингтон. — Лютенант- мо завезли німці полковника 

полковник Джан Г. Ван Віст, Віста до Катина в квітні 1943 
давніший воєнний плінник у р. і там показали йому й ін-
Німеччині, висловив переко- шим перевезеним полоненим 

w v,........ ‚.лќону . . . . . . u . . . . „ , w „ m -
ф и л и п н и с ь к и х в і й с ь к п о д а с т ь - J e y продоижено від двох до трьох 
с я н а о д и н п о л к . ' років в комуністичній Румунії 

БРИТАНІЯ ПРИПИНИЛА ЕКСПОРТ 
ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТІВ 

ДО С0ВЄТІВ 
реконане, що аліянти самі не 
потраплять оборонити Німеч-
чини, тоді як населення Верлі-! 
м о г ^ т а 0 а к Й ? ^ т с ь к ? Г І І Л о Н Д О Н ' 19- ВЄ^СНЯ-- " - Б Р и т а н с ь к и й уряд повідомив вчора 
могутньої акції аліянтськоі а ; в парляменті, що він рішив припинити вивіз до Совстського 
віяц.і під час советсько. б л ь о - ( С о ю з у , д о оаТелітських країн всякого роду машин та ін-
кади, вважає, що аліянти самі;струменѓів, що могли б мати стратегічну вартість. Це рішення 
потрапили б відОити кожний ' J . d І F ' 
совстський напад. 63 ' , німців, винесено під сильним наио-, 
яким розіслано анкетні запити, ром опозиційної Консорватив-
висловнлося теж в користь по-іної партії та п лідера, Вннсто-
вної німецької участи в усіх }на Чорчила, особисто. Сильна 
оборонних починаннях Захід-!американська опінія проти та-

кого вивозу теж не залишилася 
без відповідного впливу. З прн-

9 Комуно-корейгькиі уряд сьо-
годні відважився повідомитн про 
факт аліянті`ького десанту в Інчон. 
додаючи, що його „відбито". Генс-
ральннй аліянтський наступ на пів-
дні він все іде Промовчує. 

9 Французькі власті в Індо-Ки-
таю повідомили про здобуття ко-

. а І иуністичннми партизанами важли-
т с л г т с ь к и м и з а м о в л е н н я м и н а м і французької бази в тій країні, і 
Ці і н с т р у м е н т и . Н е г а й н о ПІСЛЯ JMCHHO посту Донгхе на кордоні з 

створено окремий табор. в я-і повідомлення уряду про прн-:Кн`тасм, у віддаленні іоо миль від 
КОМу П е р е х о д я т ь ВІЙСЬКОВИЙ ІПИНЄННЯ е к с п о р т у , реЧНИК О-і ф Уряди цілого ряду европейсь-
вншкіл молоді корейці, між ни-1 позиції виступив з домаганням ;кнх країн рішили побудувати сіт-

ної Европи. 

вишкс5ш6ються 
В ЯПОНІЇ 

Т о к і о , 19 . в е р е с н я . — Н е д а -
л е к о ц е ї я п о н с ь к о ї СТОЛИЦІ -

в а т н и х п о в і д о м л е н ь в і д о м о , щ о 
j б р и т а н с ь к і е к с п о р т о в і ф і р м и 
(були завалені совстськимн і са-

В С В І Т І 

нання, що росіяни замордува- j 3,500 викопанігх трупів помор-
або опікунів; 3. вагітних жі-!ли тисячі польських офіцерів і дованих офіцерів, які мали по-! ми багато таких, що раніше бў-1 припинити взагалі експорт до! КУ -суперавтострад" через цілу Ев 
нок; 4. стариків і уломних; 5.11 похоронили їх у спільних j вязані назад руки. Капітан ли втягнені до імперіяльноі я- Совстів всіх продуктів, що 
жителів різних установ, як до-
мів старців, шпиталів, домів 
поправи; 6. усіх інших, за ви-
їмком таких, що необхідно по-
трібні для оборони, охорони, 
догляду, рятунку і навчання, 
як рятуватися. 

могилах в лісі коло Катина, в^Оі"енлі С. Б. Плдер з бритій-
околиці Смоленська, під час ської армії, який був теж на 
другої світової війни. Москва 
твердила, що це зробили нім-
ці Одначе німці возили туди 
свідків, які переконалися, що 

. це було діло Москви. Так са-

місці злочину, твердить, що в 
тих гробах було коло 11,000 

понськоі армії, як теж студен-
ти. Після інтензнвного вишко-
лу вони будуть перевезені до 
своєї батьківщини та матимуть 

трупів. Полк. Ван Віст пред-і можність боротися за 'її внзво-
ложив у цій справі меморан-Ілення від большевицького на-
дум американській армії. їзиика. 

ропу коштом 5,000,000.000 долярів. 
якщо їхні парляменти погодилися б 

о о е т я в и н а х м о г л и G м а т и ѓ г р а - j внасяпіувати ці гроші. 
ТЄГІЧНу в а р т і с т ь ' . У ЗВ'ЯЗКУ 3 j џ Верхоаимй суддя В. О. Доглес, 
ц и м и р і ш е н н я м и і д о м а г а н н я - : що перебув два тижні в Ірані і те-
MH Б р и т а н і я МусІТИМЄ ПрОВІри- п е Р приїхав до Індії, не бачить ве-
ти деякі свої торговельні д о г о - і - - ; ^ r ^ r r S r T n o r t 
вори зі сателіті ьісими країна- іджуоться о можливістю 

'МИ. j агресії на т у країну. 
-овстської 
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ПЕРЕСТОРОГА 

ВИСАДКА В КОРЕЇ 

Ми вже нераз остерігали наше громадянство перед та-
кнми „гуманітарними", „культурними" чи „прогресивними" 
імпрезами, які на ділі не й нічим іншим, як тільки підступ-
ною комуністичною пропагандою, часто веденою на виразний 
приказ Москви і по її вказівкам. Ми теж остерігали і перед 
„дешевими асекураціями", з якими підходили большевики до 
наших людей, щоб ще і таким способом втягати їх в комуні-
стичні ряди та ще й діставати від них гроші на захвалювання 
сталінської диктатури в Україні й підкопування американ-
ської системи. Сьогодні приходиться нам заговорити чи не 
в останнє до тих наївних, що не були і не с большевиками, 
але з незнання, наївности, кумівства чи глупоти ще дальше 
дають втягати себе до будь-якої участі в комуністичних збі-
говищах чи імпрезах. 

Большевицькі „Українські Щоденні Вісті", як бачимо, 
продовжують закликати до участи в „масових здвигах", „Кон-
ференціях Конгресу Американських Словян" і тим подібних 
„Фестивалях", шукаючи дурних і наївних кандидатів до своєї 
п'ятиколонної „маси". Але сьогодні вже не може бути ніякого 
виправдання для тих, що беруть участь в подібних „імпрезах", 
після того, як вже навіть урядово стверджено, хто їх,влашто-
вує. Наприклад „Конгрес Американських Словян" уже про-
голошеннй самими урядовими чинниками, як комуністична 
установа. Те саме відноситься і до „Запомогового Союзу Аме-
риканських Українців", який розіслав відозви до різних укра-
їнських організацій, запрошуючи їх до участи в „Другім .Фе-
стивалі Української пісні, музики і танцю". Цей „Запомоговий е " а 0 . ФРо н т а х в генераль 
Союз Американських Українців" (Ukrainian-American Fraternal Н 

Union) є, як відомо, членом „Міжнародного Робітничого Ор-
.дену" (International Workers Order). Як про „Орден", так і про 
цей „Запомоговий Союз Американських Українців" згадував 

Висадка американських військ 
в Інчан, в далекому запіллі за-
лнтої большевиками Півден-
ної Кореї, та їх похід внутро 
країни, належить без сумніву 
до найсміливіших дій воєнної 
історії. Це був великий риск і 
його зроблено в співмірности 
до рішального значення, яке 
він, на випадок успіху, запо-
відав. Успіх був, як це ствер-
джують у військових колах, 
надсподіваннй. Все функціо-
нувало справно, як механізм 
годинника !̀ Все було обдумане 
и найменших подробицях. 
Спантеличений ворог ще, 
правдоподібно, й досі не здає 
собі вповні справи з того, що 
сталося. 

Десант має свої дві великі 
безпосередні цілі: військово-
стратегічну і морально полі-
тичну. Під стратегічним оглп-
дом — справа ясна й для 
ляїка. Інчон, місце десанту, ле-
жить майже на ‚другому кін-
ці" вже відносно малого мос-
тового причілку, що залишив-
сн оборонцям в трикутнику 
Понанг-Тайґу - Пусан. Пряма 
лінія від фронту біля Тайгу 
до Інчон перетинає південну 
Корею наскіс і тим самим пе-
ретннає практично всі колові 
і залізничі шляхи постачання 
масі агресивної комуністичної 
армії на південному фронті. 
По тій скісній лінії тепер по-
суваються американські і а лі-
янтські війська з півдня на 
північний захід і з півночі на 
південний схід. Ворог, згідно 
з останніми повідомленнями, 

лекий ВІД того, що дозволя-
ло б вважати його побитим. 

Як йдеться про фронт ство 
минулої суботи сам генеральний прокуратор, Дж. Говард'реиий десантом, то він ще 

тільки зарисовується. Амери 
канцям важливо знати, яки 

Від самого початку війни аме-
риканські. і південно - корей-
ські війська були постійно у 
відступі. Нічого дивного, во-
рог бо свідомо прнготовляв-
ся до агресії на довго перед 
нею і мав всю перевагу ата-
куючого. Захопивши величез-
ні простори країни, ворожа 
пропаганда відповідно капіта-
лізувала їх дома і закордо-
ном .передбачаючи свою кін- щ о д а є перемогу. 

ся, зі зброєю в руках здалися 
в полон і зброєю заставили до 
цього своє командування. Во-
рожі армії на півдні відступе-
ють та не знають куди; їм бо 
за плечима другий фронт. Ви-
ни були хвилево припинили 
генеральний наступ на Тайгу і 
Пусан, очікуючи підкріплень і 
постачання, а тепер довіду-
ються, що десантні війська пе-
ретинають їм всі шляхи. Зви-
чайно, відповідний „боєвий 
ентузіязм" виженуть з них ще 
політрукн, але це вже не є те. 

цеву перемогу вже тільки про-
блсмою короткого часу. 

Десант в Інчон і під цим оѓ-
лядом мав переломове значен-
ня. Найкращим доказом того, 
який це був страшний мораль-
но-політичний удар не тільки 
для самих корейських боль-
шевиків, але і для Москви, мо-
же послужити факт, що про 
десант вони повідомили 24 го-
дини пізніше, як десантні вій-
ська вже; були наг підступах до 
Сеул. Корейський вояк в ко-
муністичній армії на всіх 
фрсштах, повідомлений аме-
риканськими летючками про 
події, відразу почав тратити 
не тільки боєвий ентузіязм. 
що його давали йому дотепе-
рішні перемоги, але й взагалі 
переорієнтовуватись. Під цим 
оглядом інтересний факт, що 
чотири сотні вояків комуніс-
тичної залоги на острові 
Волмі, на якому десант почав-

Не менше політнчно-ѓдейне 
значення має десант в Кореї 
і на світову опінію та настрої. 
Це можна спостерегти в ото-
ченні кожного з нас. Якщо це, 
що називається воєнною мо-
раллкГ піднеслося нагло до 
найвищих меж у віддаленні 
тисячів миль від фронту, то 
можна собі уявити як ці спра-
ви виглядають на фронті. 

Висадка в Інчон була пер-
шнм рішальним кроком до 
аліянтської перемоги в Кореї, 
що далеко переходить саме 
тільки вирішення в тій країні. 
Йдеться бо про практичний 
доказ, що правда справді пе-
рсмагає, що вільний світ не 
дасть заскакувати себе -аґре-
сивними „доконаними факта-
ми" та він сьогодні інакше ро-
зуміє поняття миру за всяку 
ціну, включивши в ту ціну на-
віть війну проти агресії і зв'я-
зані з цим жертви. .. 

„чиї РУКИ Чистіѓ 
Бостонський „Монітор" ио-

містив картину, на якій бачи-
мо Дядька Сема, як розложив 
свої руки перед Обєднаними 
Державами. Побіч нього сто-
їть Москва, яка ховає свої ру-
ки взад. Над картиною помі-
щений напис: „Чиї руки 
чисті?". ' 

Ця картина звязана з двома 
протестами проти Злучених 
Держав. Перший протест під-

г няв китайський комуністич-
ний уряд проти „нападу" аме-
риканських літунів на низку 
сіл чи містечок, положених у 
сусідній до Кореї китайській 
Манджурії. Комуністи зажада-
ли просто від американського 
уряду покарання винуватих лі-
тунів і винагороди "за збом 
бардовані житла та втрату 
життя людей, які там погнну-
ли. Друга подібна подія ста-
лася на водах Жовтого моря, 
де американські літуни зістрі-
лили боєвий совєтський літак, 
після чо.го Кремль зголосив 
протест до Злучених Держав 

більшість членів відкинула 
внесок, щоб допустити китаЙ-
ських комуністів до участі в 
слідстві. Коли наступного дня 
Рада Безпеки ухвалила внесок 
американського делегата, щоб 
прослідити на місці китайські 
комуністичні скарги на Аме-
рику, СОВЄТСЬКИЙ делегат по-
клав проти цієї ухвали своє 
вето. 

У справі протесту Совєтсь-
кої Росії за зістрілення совєт-
ського літака над Жовтим 
морем ще нема відгомону, од-
наче загально звісна є три-
кратна спроба Совєтів дору-
чити протест в цій справі аме-
риканському амбасадорові а 
Москві, який трикратно його 
відкинув, кажучи, що О. Д. є 
властивим форумом для такої 
справи. В одному й другому 
випадку виринає питання, чо-
му комуністичні .режими не 
звертаються з протестами до 
О. Д., а куди інакше? 

Отже не звертаються голов-
то тому, бо в них „руки не-
чисті", так, як це представле-

за „напад на безборонний лі- но на картині бостонської га-
так", який ніби тільки пригля- зети. Обєднані Держави ма-
дався боям американців і ко- ють змогу провірити „чисто-

Іван Кедрин. 

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ 

МеќЃреѓ, нариваючи їх комуністичними організаціями, що — 
МІШОХОДОІЃ кажучи — вже було стверджено урядовими чин-
ннками і раніше. Одначе теперішня прнгадка має особливе ми резерв; ми ворог розпоря-

зможе їх використати. Легко 
йому тут напевно не прийдеть-
ся, бо американська авіяція 
грунтовно знищує всі можли-
ві шляхи получення і транс-
порту. Знищується теж так са-

значення, бо саме тепер підготовляється в Конгресі новий;ДЖа_е щ е в північній частині 
закон проти комуністів. Виглядає, що навіть коли б тепе- к Р а п 

рішнін законопроект був в остаточній редакції ще злагідне-
ний, то проте він буде, як на Америку, дуже гострим. Це тому, 
що над ним радять під враженням звіту Федерального Слідчо-
го Бюра (Еф Бі Ай), з якого виходить, що саботажі за остан-
ній рік дуже зросли та що саботажниками є комуністи. Що 
більше, генеральний прокуратор твердить відверто, що кому-
ністнчна п'ята колона в Америці може бути вжита кожної МЯ гРУнтовно в с ю індустрію 
хвилини на даний знак до саботажів в цілі викликання еко-
номічного хаосу та припинення воєнної продукції. 

Сьогодні пишеться в Америці про комуністів тільки як 
про зрадників. В очах влади вони вже зраджують Америку 
саботажами на більші розміри від часу, як Совсти спровоку-
вали війну в Кореї, та цілком певно зраджуватимуть куди 
більше на випадок якби вибухла війна між Злученими Дер-
жавами і СССР. Це й є причиною нового законодавства, звер-
неного проти комуністів. Генеральний прокуратор повідомляє, 
що Еф Бі Ай дає знати кожного дня департаментові справед-
лввости про всі затії комуністів, включно з їхніми різними 
імпрезами. Очевидно, що уряд знає, хто в тих імпрезах бере 
участь. Усе це зараховане до — п'ятої колони. Хай отже в тій 
п'ятій колоні залишаються комуністи і їхні поплентачі, зрад-
ники Америки і України, але хай не принесе сорому україн-
ського імені ніхто інший з українського роду. Хай ніхто не 
звертає уваги на їх слова: ,Дорогий Брате-Сестро". Не наші 
вони брати, ні, не наші сестри, хоча й по-українськи говорять! 

що могла б служити для воєн 
них цілей. Тількищо здобу-
тий американцями найбіль-
ший і наЃ кращий в Кореї аеро-
дром Кімпо вже використову-
ється аліянтською авіяцією, 
хоча від його здобуття прой-
шло заледви 24 години. Але Й 
ворог поступово прочунює та 
починає організувати оборо-
ну. Американці здають собі 
справу, що дальші успіхи не 
будуть такі швидкі, що дове-
деться звести ще багато за-
тяжних боїв та принести неод-
ну жертву. 

Друга важлива ціль десан-
ту — це морально політична, приводу якихось роковин чи 

Коли переглядати україн-
ську пресу в Америці, то ки-
дається в очі одно цікаве яви-
ще: більшість статтей присв'я-
чена нашому минулому. Біль-
шість актуальних справ роз-
глядаеться теж. під кутом зору 
минулого. Цй здебільше спо-
ри й взаємні претенсії та об-
вннува`чення з часів минувши-
ни. Зате строго актуальної те-
матнки, відірваної від мину-
лого бодай настільки, щоб 
оте минуле не притьмарювало 
овиду і не звужувало його, 
страшенне мало. Ще менше 
міркувань на тему української 
майбутньости в цілому та зо-
крема майбутньости амери-
канськнх українців: розвоєвих 
шляхів тутешнього життя та 
їхніх цілей. 

Воно до деякої міри явище 
виправдане. Передусім, на всій 
українській теперішній дійс-
ності страшенне тяжить укра-
їиське минуле, тс, що його тя-
мить старше покоління та від 
народнії переживає молодше. 
Скажім: останні австрійські 
роки поволі ринуть в непа-
м'ять і живуть на сторінках 
часописів лише як мемуарне-
тика, або прииагіді ч тло з 

якогось нскрочогу. Зате часи 
визвольної боротьби pp. 1917-
21 і пізніша польська й совєт-
ська неволі тяжать все ще на 
душах і умах всіх тих, що їх 
переживали, а що наші істо-
рнчні сусіди все ще грають ак-
туальні ролі в українській на-
ціонально-політичній пробле-
матиці, то все, що з отими ча-
сами й країнами зв'язане, ви-
тискає печатку на українсько-
му думанні. 

Українське минуле останніх 
30-ти років накопичило в^к-
раїнських душах стільки вза-
ємних жалів, вони накипіли 
таким пересердям на своїх 
таки земляків, що ці чуттєві 
моменти все ще грають пер-
шорядну ролю у підході до 

рейців. В однім і другім випад-
ку уряд Злучених Держав не 
прийняв протесту, а звернув 
увагу, що якщо була б притб-
ка до такого протесту, то йо-
го треба зголосити до секре-
таріяту Обеднаних Держав 
тому, що в Кореї ведеться 
війна між Обєднаними Дер-
жавами і Північною Кореєю. 

Оба випадки опинилися в 
Раді Безпеки О. Д. У манджур-
ській справі американський де-
легат в О. Д. заявив, що не за-
перечуе можливости помилки 
літунів і тому О. Д. повинні 
прослідити протест та оціни-` 
ти евентуальну шкоду, яку во-
нн могли зробити. Він дома-
гався вислати до Манджурії 
окрему комісію О. Д. На це 
китайський комуністичний у-
ряд відповів, що не годиться 
на слідство тому, що в комісії 
нема китайських комуністич-
них заступників. На домаган-
ня совєтського делегата цю 
справу взяли на денний поря-
док в Раді Безпеки, одначе 

ту" в такий справедливий спо-
сіб, що його не могла б при-
глушити навіть совєтська лро-
паганда. 

При цьому треба звернути 
увагу ще на одну важну обста-
вину. Коли б не було такої 
міжнародної установи, якою є 
сьогодні Обєднані Держави, 
совєтські провокації вже бу-
ли б давно довели - до війни 
між Злученими Державами і 
СССР. Уже сам напад на аме-
риканських лѓѓунів над Бал-
тійським морем міг це спри-
чинити. Те саме — в ще біль-
шій мірі — відноситься до на-
паду на Південну .Корею. То-
му, що всі ці. справи ошінн-
лнсь в Обеднаних Державах і 
там ждуть на остаточний осуд 
і полагоду, Злучені Держави 
не вважали вказаним ще біль-
ше напружувати відносини з 
Совєтами, бо це вже означа-
ло б війну на світові розміри, а 
Америка хоче врятувати мир, 
не зважаючи на всі совєтські 
провокації. 

як тільки „незлим тихим сло-
вом". Річ у тому, щоби в ана-

всіх також актуальних справ. л і з і минулого і в актуальних 
Це було б навіть річчю непри 
родною, щоби люди просто 
„забули" і так-собі, в ім'я на-
віть найвищих справ, пере-
креслили все, що між ними 
стояло і їх ділило. Неодно, ЩО 
їх ділило, ділить і н'адалі, то-
му, наче автоматично тягне 
за собою минулу ѓіпотеку. І 
річ зовсім не в тому, щоби 
над минулим поставити без-
апеляційний хрестик і про ньо-
го навіть не говорити інакше, 

5) 
Кобиляча голова прикли-(Ох". 

кала ЦІЛЇПІ скадрон міліції. Всі 
з ружами, а в п'ятьох ще й 
шаблюки зверху причеплено. 
Що робити? 

Триматися. Відбивати 
свою худобу, а як треба, то н 
вмерти за неї. Розумієш. Та 
чого ти тремтиш, дурна. При-
неси мені пляшку горілки. 

Та тепер не до пляшки 
бабо! 

— Неси, бо я ж не залізна, 
теж можу... Чого слухаєш. 
Пдн. Побачиш, баба Гапка не 
осоромить вас. 

Иалажка вибігла... Баба не 
могла відшукати собі місця. 
„.Заварила таку кашу. Наві-
що? Підбурила людей. Штовх-
нула їх на смерть. В мене нема 
дітей — то мені однаково. А в 

Вона спінила зуби. „Але їм 
всім в комуні смерть. Спочат-
ќу убогість, голод, тоді... то-
ді... Сіла на лаву, обома рука-
ми зіперлась на стіл. І бла-
гально подивилася на образ: 

„Ти Спаситслю за Правду 
постраждав. За велику Прав-
ду. Дай ЖСЇ мені снлц теж за 
неї пострадати. Хоч моя ирап-
да — мізерна, не рівня Твоїй 
Святій, Великій, але ж вона 
правда". Баба просльозилася 
... — ... - - ... Біля хати загупа-
ли чиїсь кроки. Хутко витерла 
очі. 

— Бабо, - ще на порозі 
почала Иалажка, -— міліція 
йде по нашій вулиці. Зв'язу-
ють всіх жінок. ївѓа вилами 
заколола начальника. їй кана-

в рот напхали соломи. Федя з 
активом забирають худобу. 

— Дрібниці. Горілку при-
несла? 

— Принесла. Чуєте, який 
галас. 

— Нічого я не чую. Три-
майтесь, дочко, раз помирати. 

Вона припала до пляшки. 
— А кобиляча голова бігає 

по вулиці й кричить, що з 
баби Гапки сперш посміються 
досхочу, а потім зв'яжуть. 

Баба Гапка насторожилась. 
- Як посміються? 

— - Каже, що вам, як ќоман-
дирові, причеплять царські 
генеральські погони, генераль-
ський кашкет і батогом підга-
нятнмуть аж до в'язниці. 

Баба від горілки, побадьо-
ріла, пожвавішала. Ще ковт-
нула раз. 

— Брешуть, Палажко. Не 
насміються. 

Баба Гайка востаннє з нил 
покепкує. 

Гірко покепкує, боляче. Па-
лазю, голубе, мій Іван втік 
безвісти. Злови мені чубату 
курку, бо я вже не можу вгна-

.— Що ви бабо вигадуєте! 
Тут така трагедія, люди вмн-
рають, а ви возитеся з кур-
кою. 

— В курей теж бувають 
трагедії... Злови, Палазю. 

— Ви вже п'яні бабо! 
— П'яна, але не дурна. Зло 

ви, голубе. 
Палажка неохоче згоди-

лась. Пішла. 
Баба дістала зза образу огри-

зок олівця, вирвала останню 
білу сторінку з Біблії і почала 
писати... 

Незабаром Палажка внесла 
до хати курку. 

них же діти, маленькі діти.'том закували руки й ноги. Атися за нею. 

Баба Гапка поспішала. „Так 
забаритися з куркою. Он ан-
цихристи підходять до хати, 
а в мене худоба в хліві". 

— Палажко, хутчій вигонь 
худобу на вигін. Та й мою за-
бери. Хай бродять по полі й 
йдуть собі під три вітри". 

Миттю відв'язала Білокони-
того Г Маньку. Поцілувала ко-
жного, а Балерину аж двічі. 

— Ідіть, голуби, в поле, та 
не вертайтеся додому, бо до-

му, мабуть, вже не буде. Виве-

ла. Замкнула хлів. Погнала 
край городу. 

— Гони, Палажко, а я вер-
нуся до свого порожнього 
господарюваннячка. Хоч по-
танцюю на його руїнах. 

— Видко, що випили. 
— Випила, голубе, випила. 

Запила своє горе. Тепер вми-
рати буду. Але з музикою. 
Чуєш, Палазю, вмирать буду 
з музикою. А ти швидше по-
вертайся, теж потанцюєш. 

Побігла до хати. Стала біля 
воріт. Міліція посувалася до 
її рідного кубельця. Спереду 
крокували двійко відгодова-
ннх, з рушницями в руках. За 
ними жінки — запилені, окро-
вавлені, розпатлані. Голосять, 
але рук не ламають — зв'яза-
ні. З боків дітей відганяють — 
ті й голосять і рученята лома-
ють. 

За жінками — „ударная бри-
гада" міліції. За „ударною" 
худоба й актив. Процесія зу-
иинилася біля воріт баби Гап-
ки. Двійко відгодованих, по-
бачивши бабу, засміялися: 

— Так оце той генерал; 
Миршавий! Два парня сюда 

Ісуперечках на тлі минулого 
не стояти виключно під вра-
женням минулого та не спус-
кати з очей сучасних інтересів 
та імперативних вимог всеук-
раїнської будуччннн, зокрема 
будуччннн українців в Аме-
риці. Бо тільки тоді вся ота 
дискусія і всі ті суперечќѓ, 
перестануть бути неактуаль-
ною мишедраківкою та пере-
ливанням водиці з порожньо-
го в пусте. 

Тематика мунувшини тяжить 
на українській пресі також по-
дскуди тому, що українські 
актуальні, сучасні, відносини 
в ЗДА є безумовно настільки 
нездорові, що ціла низка тем 
це „табу", що його не вільно 
торкатися. Очевидно, що ми 
не можемо дозволити собі на 
таку щирість, яка панує в 
американських відносинах, в 
яких усі справи є предметом 
прилюдного розгляду, дебат 
і суперечок, включно з війсь-
ковою і закордонною політи-
кою, з заявами президента, з 
закулісовими п о д р о бицями 
відносин у різних ресортах 
державно - адміністраційного 
апарату. Для чужинців, не-
привиклих до таких відносин, 

давольно! Вона стара, — ско-
мандував відгодований. 

Баба Гапка глянула на жі-
нок. В середині ївга. 

— Дякую, голубе, — зама-
хала руками баба, — дякую. 
Піднесла на вилах начальника! 

— Тіше, сука! — сказав о-
дин. — Відчиняй ворота! 

(Кінець буде) 

така щирість робить вражси-
ня розперезаности, яка кожну 
слабшу державу на европей-
ський маштаб підрізувала б, 
загирюючи престіж її керівних 
чинників. Американська дер-
жава може собі на такі люк-
суси дозволити, — бідне укра-
їнське громадянство в Амери-
ці не може. Але ж впадати в 
крайність і вбачати у прилюд-
ному порушуванні, та обмірко-
вуванні найактуальніших ук-
раїнських болячок иідрізуван-
ня авторитету даних установ 
чи навіть замах на їх екзистен-
цію — це не тільки скрай-
ність, але доказ почуття на-
шої слабости. Не, Цожна все-
бічно розглядати проблеми 
політичної репрезентації укра-
їнців в Америці, бо це „замах" 
на УКК; не можна розглядати 
питання нездорових взаємин 
між українцями різних віро-
визнань та різних українських 
християнських Церков, бо це 
„дразливе питання'", яке за-
торкує Єрархію чи „нищить" 
Церкву; не можн;а писати про 
відносини між різними брат-
ськими організаціями, бо це 
тільки „загострило б" супер-
ництва; навіть про характер 
різних існуючих' ''політичних 
організацій та їхні імпрези 
важко щиро висловлюватись, 
бо воно викликало би заміти 
„партійної гризні";.навіть про 
народні церковні'`школи не 
вільно писати всієї правди, бо 
вона для когось була б дуже 
немила. Зате вільно декому 
вдягатися в тогу Катонів і 
„екс катедра" проповідувати 
правди, рахуючи на дуже при-
мітивну публику, яка не роз-
човпає, де правда, а де її за-
перечення. 
(Докінчення т стор. а-тій). 
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Вол. Дорошенко 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТОПИС 
2) ь 
Петрові. Могилі присвячено 

три рядки.` які про діяльність 
знаменитого - ієрарха не гово-
рять нічого к о н к р є тного: 
„ . . . визначний укр. діяч тих 
часів (знов!); що підніс (!) у 
Києві на високий щабель .Ака-
демію, названу на його честь 
Могилянською" (ст. 19). Але 
ж ми,знаємо, що Могила нія-
кої Академії не підносив, а 
заснував Колегію, пізніше пе-
ретворену на Академію, — це 
раз, а друге— діяльність Мо-
гилн на цьому не обмежилася. 

Хмельниччині чомусь відве-
дено значно' менше місця, ніж 
напр. Запорозькій Січі або 
Гайдамаччинѓ. Правда, головні 
події Хмельниччини згадано в 
кількох місцях під їх датами, 
але слід було загально сха-
рактеризувати велике повстан-
ня укр. народу під датою його 
вибуху. До речі, згадки про 
окремі події повстання не зав-
жди ясно стилізовані. Під да-
тою 1. 6. 1652 читаємо напр.: 
„Розпочався бій козаків з по-
л`яками і закінчився `І. 6. пов-
ним розгромом поляків'4 (сг. 
51). Що дає така інформація 
необзнайомленому ч и.тачеві? 

Зате Запорізькій Січі по-
щастило -v їй приділено май-
же дві сторінки, на яких, прав-
да, намішано купу фактів з 
різного часу, які нічого спіль-
ного з Січчю- не мають (nop. 
ст. 54-56 про друге руйнуван-
ня Січі, перше руйнування діс-
тало три рядки, nop. ст. 56). 

Несорозмірно багато місця 
приділено й Гайдамаччині, під 
двома датами (на ст. 31 і 56), 
при чому не обійшлося без 
зайвих повторень. На ст. 7-й 
згадано про повстання Черни-
гівського полку, але в такій 
стилізації, іцр - читач так і не 
затиме, що.і це; за повстання 
було. Про тс, що воно було 
зв'язане з -рухом так зв. „де-
кабристів";. промовчано. Відо-
мості про Кирило Методіївсь-
ке Братство без потреби роз-
бито під двома датами (nop. 
ст. 6 і 29-30), при чому знову 
в обох місцях повторюється 
одно й т с саме. Про події ре-
волюційного 1848 р. в Галичи-
ні — заснування Г о л о в ної 
Руської Ради, „Зорю Галиць-
ку" й З'їзд укр. „учених" зга-
дано телеграфічним стилем, 
tie схарактеризувавши їх док-
ладніше й не назвавши голоь-
ннх діячів (йор. ст. 33, 43 і 
81). — Чомусь тільки окремо 
наведена відозва Ради (ст. 39) 
— Що варта така ось інфор-
мація: „18.- 19. 1848. перший 
з'їзд укр. („руських") учених 
у Львові"? А такого роду всі 
відомості про події 1848 р. 

Про укр'. національні гвар-
дії й Стрільців 1848-49 pp. ані 
словечка, Хоч інфармація про 
них мала б неабияке виховне 
значення. †аќ само обурливо 
мало й про Наукове Товарис-
тво ім. Шевченка, це справж-
нє огнище української науки: 
„23. 12. . 1873. засновано у 
Львові Наукове Товариство 
ім. Тара'са Шевченка" (ст. 99) 
і більш ані словечка! Не зѓа-
дано, що спершу це було Лі-

^ТЄратурне' Товариство, яке аж 
16. 11. 1892 перетворено на 
Наукове. Цієї дати, такої важ-

ливої в історії української на-
уки й культури, взагалі нема 
у Літописі. Не згадано імен 
основників і діячів НТШ. Ха-
рактеристичне, що при згад-
ках про Мих. Грушевського 
або їв. Франка нічого не го-
вориться про їх участь у Н-
ТШ. А вже про Ол. Варвінсь-
кого, Вол. Гнатюка, Івана Ра-
ковського й інших діячів Н-
ТШ взагалі даремно шукати 
в „Літописі". 

Не краще, як НТШ, потрак-
товано й Українську Акаде-
мію Наук (ст. 89), Укр. Hay-
нове Товариство в Києві" (ст. 
41), Укр. Академію Мистецтв 
(ст. 95) — жадного комента-
ря, самі сухі дати заснування. 

Таке саме бачимо й при да-
тах заснування . укр. держав-
них університетів у Києві та 
Кам'янці Подільському. Ціка-
во, що не згадано навіть іме-
ни проф. Івана Огіенка (мн-
трополита Іларіона), а колись, 
пам-'яч-аю, проживаючи на емі-
грації у Львові, проф. Л. Бі-
лецький ніколи не забував зу-
стрінутн на двірці свого ко-
лишнього міністра й ректора 
як той приїздив до столиці 
Західньої України. Тетроѓд 
mutantur! Зате про таборову, 
на скнтальщині засновану емі-
грантську Вільну Укр. Акаде 
мію наук розписався „Літо-
пис" аж на півсторіики (nop. 
ст. 90). Звідси ми на своє при-
велике здивування довідуємо-
ся про просто сенсаційні речі. 
Мовляв УВАН це „відновлеп-
ня В с е ў ќ раїнської Академії 
Наук у Києві" (яку; як ми ба-
чили вище, Літопис зігнору-
вав), що це є „найвища укра-
їнська науково-дослідча уста-
нова" (НТШ мабуть „найниж-
ча"?), що вона „повела вели-
ку, (?) наукову працю на емі-
грації", „видала вже біля 69 
більших і менших наукових 
праць". Тимчасом усім, хто 
цікавиться нашою наукою, ві-
домо тільки про дві більші 
праці й купу метеликів, часом 
цілком безвартісних. Нащо 
така рекляма? Пів сторінки 
присвячено й самому Осеред-
кові Укр. Культури й Освіти 
(ст. 93). В них говориться, що 
це є „установа всеукраїнська, 
надпартійна й надконфесійна" 
але, як бачимо, зміст „Літо-
пнсу" цього не підтверджує. 
- (Дальше буде). 

БЮДЖЕТ м. КИЄВА 
Сесія Київського совсту, яка 

відбулася недавно, ,,затверд и-
ла" бюджет м. Києва на по-
точний рік в сумі 600 млн кар-
бованців. „Затвердила" беремо 
в лапки, бо розмір бюджету м. 
Києва зовсім не залежить від 
золі членів міського совсту, а 
був визначений у Москві ще 
кілька місяців тому, коли у-
кладали державний бюджет 
СССР. Як повідомляє радіо, 
200 млн. карб, з міського бю-
джету призначено на ремонт 
і будівництво жител та вію 
рядкування Хрещатика. 

УНІВЕРСИТЕТ У ЧЕР-
швцях 

` Університет у Чернівцях дав 
новий випуск 224 педагогів і 
наукових працівників, медич-
ний інститут — 238 лікарів. 

М. Шлешсея№. 

Безпритульна культура 
Це може діятися в Ню Иор-

ку, але і в Києві, може у Льво-
ві, наприклад у 1970-му році. 
Читач української преси роа-
гортас „Свобсіду" і в відділі 
„Що писала „Свобода" двад-
цять Років тому" читас: 

„...В п'ятницю, 22 вересня 
Літературно - М`и с т ецький 
Ќлюб у їію Норку починає 
після літньої перерви свій 
сезон 1950-1951 Року. З ма -̀
лих початќій Ќлюб продовж 
минулого року виріс у по-
важну культурну установу. 
В ньому заступлені всі галузі 
мистецтва, в ньому ж заступ-
лена і громадська думка сво-
їм модерним органом: — 
журналі стичною с є к ц і в ю. 
Четвергові зустрічі, доповіді, 
дискусії в скромній домівці 
при Евню А стали задушев-
ною потребою досить чи-
слениих гостей. Кожна пе-
рерва викликала серед них 
щирий жаль. 22. вересня в 
залі Бетговена при 5-тій ву-
лиці оглядатимемо виставку 
образів і різьб членів ќлюбу, 
плястиків, — слухатимемо 
співу і інструментальної му-
зики, — матимемо нагоду 
бачити виступ театру-студії 
И. Гірняка. — Журналістич-
на секція приготовляє живу 
газету. Але ќлюб не має сво-
го приміщення, він ще далі 
скиталець, з а п р оторенець, 
Ді-Пі... Він тулиться в підко-
мірному". 

Будучий читач тільки по-
сміхнеться. Він знає, що на-
ступний після 1949-1950 року 
сезон Літературного - Мнстець-
кого Ќлюбу в Ню Иорку був 
сезоном великого повороту. 
Він — той будучий читач — 
знає, що в тому самому відділі 
„Свободи", але вже в наступ-
ному 1971-му році серед спо-
гадів з-перед двадцяти років 
він читатиме: 

„...Рік 1951 приніс для ук-
раїнської запротореної куль-
тури основну зміну. Це ж яс-
но, що кожна еміграція везе 
із собою тисячі проектів, не-
здійснених мрій. Вона тим 
навіть підриває довіря до се-
бе. Люди статечні і давно о-
сілі критично дивляться на 
метушню політичних груп, 

ту для бюра, більшу для я-
них 50 людей для менших і 
залю на яких 150 людей для 
численніших зібрань, перс-
`дали в користування Літера-
турно - Мистецькому Ќлюбо-
ві. Підприємці тверезо раху-
валн. Вони знали, що пер-
іиого року доведеться дещо 
доплатити, в кожному ви-
падху як на нюйорську гро-
маду невелику суму'. Але да-
лі буфет і відсотки з біль-
ших імпрез Літ.-Мнст. Клю-
бу повинні довести: до того, 
що — коли і будуть якісь 
дефіцити — то напевно зов-
СІМ Дрібні. ЇХ 'ВПОВНІ врівно-
важить велике і добре діло. 
Воно ставе нерукотворним 
пам'ятником для тих, що йо-
го створили, і прізвища ме-
ценатдв вапишуться -не тіль-
ки в серцях миетців і людей, 
що користувалися домівкою, 
але і в історії української 
культури". 

џ'щ 

Не можемо присягнути, чи 
читач „Свободи" за двадцять 
років знайде в своїй газеті по-
твердження вістки про плідну 
і конечну співпрацю творців 
культури і організаторів гос-
подарства. Але напевно роз-
гортаючи її полинялі сторінки, 
читач знайде оголошення про 
відкриття сезону Літ.-Мист. 
Ќлюбу в Ню Иорку на 1950-
1951 рік. Знайде об'яви про те, 
що творці нашої культури 
прагнуть станути перед су-
спільством і хай покищо скром-
ними ослѓами сказати йому: — 
Ми відніматимемо години на-
шого спочинку після тяжкої 

?ЛО пвклих т$т 
^ ' Л И С Т К І В 

БРИТАНСЬКА П Р Е С Т О ЛОНА-
СЛІДНІЩН СЛИСАВЕТА зі сної-
иш дітьми, діи)літпім принцом Кар-
лом та иедашіо иприди(еноіо іірііп-
цесоіо АНІІІ)ІО, пvii.tin і. до потягу.і 
щоб ііііічлпі аі столиці до ІІІкоцІІ, 
ди пероОувпс тгнгр ми відпуспП ко-
роліоська сім'я. 

для нас, і нспривичної заро-
біткової праці, але творитиме-
мо далі в вірі, що в українсь-
кому суспільстві знайдемо ро-
зуміння і відгук. 

Українці! Невже ця віра ма-
ла б виявитися даремною?! 

ЛИСТИ З АМЕРИКИ 
18. А як ви пишки; 

листи? 
Ітях, ми заплатимо авторові 5 
долярів. 

розсварених нерозсваре-них; на гриби після крнва-
вого дощу, що називають се-
бе громадськими організа-
ціями; на різні імпрези, час-
то непродумані, фантастнч-
ні. Люди `пильно пригляда-
ються, котра із тих груп і 
тих імпрез поважна, котра 
витримає суворий іспит жнт-
тя. Тому і Літературно-Мис-
тецькцй Ќлюб у Ню Иорку 
мусів пройти таку пробу. Він 
її здав. Тож не диво, що 
знайшовся між українськи-
мн багатішими людьми ме-
ценат-організатор. Він зі-
брав довкола себе живі ду-
ші між підприсмцями і вони 
рішили перебрати на себе 
матеріальну опіку над клю 

Уже протягом кількох тиж-
иів ми систематично пишемо в І Отже, нижче ми поміщаємо 
наших статтях про те, як зро- уривки з листа, що ми дістали 
бити листи з Америки ще є-1 від одної нашої читачки. Ми 
ефективнішою зброєю у поході і випустили ті місця, що мають 
за правду. Ми дќбѓаємо багато надто особистий характер і, на 
листів від читачів наших стат- прохання авторки, не подасмо 
тів і прохань помістити при-1 й̀  іменн. Вона є хатня господн-
нлади якихось добре написа-Іня і живе у великому місті на 
‚.них листів. Отже, сьогодні ми 
друкуємо уривки з одного лнс-
та, з яких можна побачити, як 
прості факти про родинне жит-
тя і щоденний побут малюють 
справжнє обличчя Америки і 
допомагають перемогти ті не-
жюрозуміння, що спричинює 
ворожа пропаганда. 

Нам подобається лист, що 
ми вибрали для друку. Ми хо-
тіли би дістати ще приклади 
листів, що пишуть наші читачі 
до своїх друзів та рідних закор-
доном. 

Зробіть копію свого листа і 
пришліть нам, до Загальної Ра-
ди Американської Єдности на 
адресу: Common Council for А-
merican Unity, 20 West 40th St 

ЩО ПИСАЛА „СВОБОДА" 50 РОКІВ 
12 вересня 1900. 

ПРИЇХАВ ПЛК. 3 . МИЛКОВСКІ 
Від Польської Народової Ліги у Швайцарії приїхав 

до американських поляків, а особливо до польського На-
родового Звйонзку, 3. Милковскі. Це вже старий чоло-
вік; мас 80 років. Цей польський революціонер бився 
під Кошўтом проти Австрії в 1848-49 р. а за Польщу 
проти Росії в 1863 р. і дослужився ранґи полковника. 
Ліга Нарадова, котрої він є представником, мас на діли 
відбудову Польщі і мас під своїм зарядом свій скарб 
у Швайцарії з 200,000 франків. Приїзд Милковского до 
Америки' мас на цілн заохотити поляків до жертв на цей 
скарб. 

Редактор „Свободи" мав нагоду особисто говорити 
в Скрентоні з Милковскнм. Він пам'ятає ще часи Ки-
рило-Методіївського Братства і арештування його ос-
новннків. Знає теж і М. Драгоманова, з яким познайо-
мився в Швайцарії. Ближчих зв'язків з ним не мав, бо 
вважає його, як і Костомарова, за ворогів Польщі. В кож-
нім разі Милковскі належить до тих виїмкових поляків, 
що хочуть відбудови Польщі тільки в етнографічних 
границях і є теж за незалежність Литви та Українн-Ру-
си. Варта б і нам, українцям, подбати про заложення 
подібного товариства і такої каси, як мають поляки. 

РІЗНІ ВІСТІ 
Українська громада в Джерзі Ситі приступає за два 

тижні до будови своєї мурованої церкви. Щасть Боже! 
— Стефан Радќо, український різник в Ионкерс, вибра-
ний присяжним суддею до повітового суду („Ґренд Джю-
рі"). Є це перший українець, якому припала така честь. 
— Поштовий будинок у Мейфілд, у стейті Пенсилвенія, 
де поштарем є українець Шлянта, згорів. — У Шамо-
кін, Па., з нагоди Дня Праці у понеділок було віче в Ін-
діян Парку. Учасників було коло 8,000. Крім інших про-
мовців промовляв до робітників теж і наш представник, 
о. Констанкевич, місцевий парох гр.-катол. церкви. — 
Хорватська організація „Грватске Заєдніце", яка нара-
ховус 8,000 членів, відбула шосту конвенцію в місті Гві-
лінґ, В. Ва. Ухвалено вибудувати хорватський народ-
ний дім. 

Агентами „Свободи" 
з правом колектування передплати, назначені такі: Ст. 
Калакука в Джерзі Ситі, Н. Дж.; їв. Бурштин, в Бофа-
ло, Н. И.; В. Гришко, в Нортгемптон, Па.; В. Тилянсь-
кий, в С. Питсбурґ, Па.; Ал. Шаршонь, Шамокін, Па.; 
Я. Руданич, Елмайра Гайте, Н. И.; П. Роїчковський, 
Трой, Н. И.; Ал. Патрош, Ст. Луїс, Мо.; Г. Дзюбинсь-
кий, Плимавт, Па.; Л. Моніта, Ландсфорд, Па; їв. Ко-
танчик, Велтер, Па. 

оголошииия 
Одинокий український стор з убранням на цілий 

Олнфант, Па., веде Юрій Хиляк. Продає теж шифкар-
ти і пересилає гроші до краю. — Юрко Прокопович, по-
гребник, готельник і доставець коней на різні оказії, -г-

. У країн сьі5І ‚книжки можна дістати в кцигат^ні укращсь- . 
' ќоЃ читальні "їм. К Шашкевнча.. Адреса: `Х- Іѓ Ардав, j 
Олифант, Па. 

Середньому Заході. Лист напн-
саниіі до родичів у Польщі. 

..Це літо було значно прнсм , 
нішнм ніж минулого року — само як і інші держави, зупн-
великої спеки не було. Ми зќо-'нити агресію в Кореї. Я думаю, 
вў поїхали на озеію і найняли що підтримки Об єднаних Дер-
приміщення на 6 тижнів. Том жав є єдиним шляхом до мн-

чоловіќL авторки г— ред.1 був РУ 

бом. Вони знали, що наша N e w York 18, New York. За 
кожний лист, що ми надруку-
смо, як приклад у наших стат-

Для кращого завтра купуйте 
Б о н д и П е р е м о г и . 

ЛІТЕРАТУРНО МИСТЕЦЬКИЙ ЌЛЮБ 
В Н Ь Ю - Й О Р К У 

повідомляє, що 

В ПЯТНИЦЮ, 22. ВЕРЕСНЯ 1950 
о 9 годині вечора 

В BEETHOVEN HALL, 210-214 Е. 5th STREET, NEW YORK 
: відбудеться : 

ВІДКРИТТЯ ЗИМОВОГО СЕЗОНУ 
В літературно-театральній і музнчно-вокальній програмі 

беруть участь члени Ќлюбу і запрошені артисти. 
1 'В тій же залі і в той же час відбудеться 

ВИСТАВКА МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ ЧЛЕНІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОЇ СЕКЦІЇ ЌЛЮБУ. 

Після мистецької програми 
КЗГ Т А Н Ц І -Ш 

Багатий буфет під управою пань. ftyfjSrWt 
Квитки і запрошенняя можна набути в склепі ..Надія , 7 ул. 

и 7в- Ham Базар" П. Задорецького, 151 Евеню „А . та перед по-Ч. (О, „ІИШ а^му АІ. w— ‚̂-г , . — -: nnaatm ' І Ш Ќ И Л У ВРСТНМС КШІЛІфІКО№ШД УЧНТСЛЬИИ, при VIIIBjrtni: 

чатком у касі. Просимо завітати також тих, що з якихось причин і j с в я щ е н н к і в ново-прибувших зо скитальщинн. Комітот-
1 ^ не дістануть запрошень. ^ І _ . . _ п я f ^ _. 

духова культура для украін-
ців розкинутих по всьому 
світі — це батьківщина, що 
в'яже нас одне з одним. Во-
ии прочувал'н, що духова 
культура це тендітна квітка, 
яку треба ростити, — і що 
духова культура це ніжна 
пані, якій завсіди треба ро-
бити подарки. Вкінці вони 
зрозуміли, що в найбільщо-
му місті світу, серед найбіль-
шого за межами України і 
найбагатішого с ќ у п щення 
українців не личить україн-
ській духовій культурі бути 
вічно, безпритульною ски-
талкою 

`Як практичні підприємці 
ці люди взялися практично 
до діла. Вони передовсім 
створили своє власне това-
риство, свій Ќлюб Українсь-
ких Підприємців. Адже у 
них стільки власних і спіль-
них справ до обговорення, 
для якого не дуже надають-
ся бари. Вони найняли на 
відповідній вулиці один по-
верх. Там призначили одну 
кімнату для своєї Управи, 
більшу гарну кімнату зали-
шилн для зустрічей і роз-
мов, при ній третю для до-
бірного буфету. Решту ж, 
отже знову невелику кіина-

з нами лише 2 тижні, бо на цей 
час він дістав на фабриці плат-
ну відпустку, але потім він 
приїздив до пас кожної суботи 
і неділі. ДІТИ — наша Анна 
вже мас 14 років — провели 
час чудово: купалися і илава-
ли в човні... 

Я би хотіла щоб Том побув, 
з нами ПОДОВШЄ - він так по- авторка в кількох рядках жва-
требус відпочинку, але на фа- во малює життя американської 
бриці зараз дуже багато праці, Родини. До речі, ми сЛодавао-
знову військові замовлення, і "ося, що вона приклала до 
Ми ненавидимо війну, але зна-1 листа кілька фотографій, які 
"мо. що наша молодь піпіла зроблять його ще жвавішим. 

битися, бо Об'єднані Держави Після прочитання цього листа 
закликали нашу країну, так вимальовується справжня кар-

тина Америки — і яКа відмін-
на від тої, що її малює совст-
ська пропаганда, яка запевняє, 
що для Америки є типовими 
розбиті безбожннцькі родини! 
Згадка про двохтижневу від-
пустку допоможе подолати ста-
ру брехню про експлоатацію 
робітників у цій країні. Було 
би ще краще, якби авторка на-
веденого листа згадала, гово-
рячн про свого чоловіка, що 
майже всі робітники в Америці, 
дістають такі ж відпустки. 

Пишучи про війну, ні в яко-
му разі не треба брати пропо-
відницький тон. але треба ви-
разно підкреслити, що, хоча а-

Хай Бог береже від нещасть 
і Вас, і нас. Ми гаряче молн-
лися, щоб він одвів небезпеку 
від усіх нас. Пиши мені більше 
про всю родину... 

Ми вже сказали, що цей 
лист нам. здасться добрим. Тут 
нема ніякого вихваляння, але 

(ДОКІНЧҐННЯ на crop- 4-тНИ 

МИНУЛЕ І СУЧАСНЕ 
(Докінчений зі сторони 2-ої) 

У цьому саме добачўено не-
здоров'я сучасних відносин і 
ту крайність, яка в практиці 
виявляється в утечі публіиис-
тики від сучасности, в утечі 
української преси від актуаль-
них потреб дня. Бо стояти на 
становищі, що „все в поряд-
ќу" і шо в усіх цих ділянках 
має бути так, як є, бо є мож-
ливо якнайкраще й інакше бу-
ти не може, — не неповажніш 
підхід чисто струсиної иоліги-
ки, яка каже ховати голову в 
пісок, у переконанні, що ніхто 
вже не бачить ні голови ні 
ніг. Правда, всі ці питанні! 
надзвичайно складні. Всі вони 
вимагають великого такту і 
великого знання всіх різно-
гранних даних, щоби писати 
про них правильно. Але ж во-

У В А Г А ! 
. , . , . , . „ „ , „ „ „ „ . , . , - . - . — .— .— А 

БРОНКС,Н.Й. У В А Г А ! 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Українська Православна Громада, при Церкві- св. Во-

скресення, 675 Іст 189 Огріта, Бронќе, II. И. 
ІІопІдомлпг. всіх правослАвнях ^КрвТнцІв. гтпрої і попої іміграції, і 

що 1U11II- учнів І учениць різного віку від 7-го року ЖИТТІ, до 

Р І Д Н О Ї ш к о л и приймаються кожного дна в кинцг.іярії пврохія.іьиій від 5-7 ѓод . 
вечора, починаючи від 15-го ВЌРІСШІ 1850. 

ПРЕДМЕЃТИ: )-краІисмш мова, письмо, рвдігія. спін І танки. 
Ш к о л у вестиме кваліфікована учителька, при співучаоти 

ии Існують і як питання живі, 
актуальні, болючі, будуть іс-
нувати і мусять бути так чи 
інакше справлюванІ. Не силою 
автоматики, за поговіркою 
„якось то буде", але людьми, 
планово і свідомо. 

Минуле мусить бути раз-у-
раз заторкуванс, бо всі події 
в житті кожної людини і всіх 
народів тісно пов'язані часово 
і змістом. Вез розгляду мину-
ЛОТО СУЧаСНЄ п о в и с л о б у и о -
вітрі, без традицій і внугрііп-
нього глузду. Проте міркувап-' 
ня на тему мннулі'го мусять 
мати вихідною точкою наше 
сучасне і вимоги нашої будуч-
чннн, `п- без такого підходу 
вони є ^даремною витравою 
слів і ліаперу. І тільки кон-
структивна, а- не демагогічна 
аналіза, і тільки конструктнв-
иа сннтеза з добром українсь-
кого теперішнього і майбут-
нього часу — можуть принес-
тн громаді користь. „Прнчии-
кн до причинків" колишніх ио-
дій широкому загалові пі ук-
раїнській справі непотрібні 
Зате конче н обов'язкоЙо ho-
тріона така мудра персиектн-
на і такий широкий овид, які 
в'язали б минуле з сучасним і 
майбутнім. 

І УВАГА! — БОСТОН ТА ОКОЛИЦЯ! 
„(іГЛ.ДИЛііп;! УКС.МПЦП5 БОСТОНУ" ВЛАШТОВУС ^ 

ПЕРШУ ОСШНУ ЗАБАВУ 
В СУБОТУ, ДНЯ 23. ВЕРЕСНЯ 1950 Р. в ГОД. 8. ВЕЧ. 

В УКР. НАРОДНОМУ ДОМІ (OAKLAND HALL.MATTAPAN) 
Добірний Буфеті — Вступ 75 центів. 

Гра . першорядна нулики п. Хрнстнннча. 
Всіх ухраінціа Бої тону і околиці запрошуѓ. - Коміттт. 

ОРГАІШЛЦІЯЧОБОРОНН ЧОТИРЬОХ (ПОВІД УКРАЇНИ — ^ і 
1-ий ВІДДІЛ У НЮАРКУ, Н. ДЖ. 

занрошус усе громяляигтті на останню літну зустріч на 

Ь%- ФЕСТИНІ-ПІКНІКУ ^а 
: що Шдбулеться : 

В НЕДІЛЮ, 24. ВЕРЕСНЯ Ц. Р. 
В ПАРКУ МОНТІ ОМКРІ. 123 ?ИоіітґонерІ Кве. (ріг 20-ої (т . ) 

у 1РВІНІТОИІ, Н. ДЖ. 
ѓДоїзд з Нюарку автовусомч. 28 до 20 СгЛ 

Ѓрас мўанна Снігура. Початок о год. 12-ій вполудие. 
Для дітей пступ нільния. — Для дорослих $1.00. 

Усіх, що бажанѓѓь гарно забавитися на свіжому воздусі піиро-
сердсчно запрошуѓ. Комітет. 
Увага: На випадок дощу забива відбудеться в Монѓ`омері залі 

прн парку тоіж назви. 

УВАГА! ДЖЕРЗІ СИТІ І ОНОЛИЦЯ! 

РІЧНИЙ БАЛЬ 
: влаштовус : 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ 
У ВЛАСИ1П ГАЛІ UKRAINIAN CENTER 

181-183 Fleet St^ Jersey City, N. J. 

В СУБОТУ. 21 ВЕРЕСНЯ 1950 
$ Орхестра Петра Фелака. S 

Ц Вступ 85 ц. з податком. Початок 8:30 авечора. 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 20-го ВЕРЕСНЯ 1950. Ч. 218. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
НЮ ИОРК, н. и . 

Українська політична маніфес-
таиія в Ню Иорку. 

потреби вона завжди була при-
ќладом для інших. І ц е л вели-
кін мірі с заслугою теж предс 
М. Дармогрся. 

Заповідається, що Десята! Нав'язуючи до справ фінан-
Річниця Українського Конгре- сових бесідник певен, що, ще 
совою Комітету, якѓ первісно'Діждеться святкування ювілею 
чолові особи думал'и відсвят- Українського Банку, який с в 
кувати скромно і без шуму, стадії організування у зв'язку 
переміниться у правдиву п'олі-Із Буд. Поз. Тов. „Дністер" прн 
ТИЧНУ маніфестацію. ЧИ громаді, яке вже мас капі-

К)вілеиннй комітет працює таяў понад $200.000. П. Михан-
повиою парою, розкидає ле- ло Вишиванѓок, один з піонірів 
тючки, розсилає листи та від- т-ва У. А. Горожан, переповів 
буває наради за нарадами. Як!тяжкі початќи організаційного 
ДОВІДУЄМОСЯ, заповіли свою j життя щсі центральної грома-
участь три сенатори, які про- Дн, яка стала матірю інших 6-
мовлятимуть на Ювілешип 
Академії в Карнеґі Гол дня 1. 
жовтня ввечорі, і то: сенатор 
І. М. Аивес з стейту Ню Лорк, 
сенатор Герберт Г. Лімен, теж 
з цього стейту, та сенатор 
Браєн МекМегон з стейту Ко-
нетикат. Далі промовлятимуть 
проф. Джеіімс Впрѓем, відо-
мнй публіцист і знавець схід-
ноевропеиських питань. 

Від Українського Конгреси 
ього К'омітет) і цромонляти-

` МУТЬ: проф. Лев добрянський, 
призидент УККА та Дмитро 
Галичий, голова Ювілейного 
Комітету. 

Цею Ювлнейною Академією 
наше громадянство дуже за-
цікавлене. В торговлях, де про-
дають білети на Академію, бу-
ло в неділю дуже живо. Кож-
НИЙ хотів заздалегідь забезпе-
чити собі добре місце, щоб 
добре вндітн й чути промов` 
ців. 

Ю. Мирчак 

До молоді, що прибула 
недавно з Європи. 

Комітет Нюйорської Метро` 
политальної Округи, щр гур-
тує тут роджену українську 
молодь, просить ті організа-
ції, які мають членами україн-
ську молодь, яка недавно 
прибула з скитальшини, щоб 
відпоручннки тих членів при-
були на наради Комітету Ню-
норської Метронолитальної О-
круги, які відбудуться в пят-
ницю 22 жовтня, в готелі Ком-

тьох українських громад в на-
шому місті. 

Щоб ріжні наші сходини, ю-
вілеї й ріжного роду імпрези 
були не пустословими, п. М. 
Вншиванюк візвав присутніх 
зложити пожертви на працю 
Укр. Конгресового Комітету. 

Зложили: Пилип Дубас S9.-
00; Михайло Вншиванюк $6. 
00; по $5.00: Роман Карбівкиќ, 
Михайло Дубас, Михайло Дар-
мограй. Теодор Свистун, Воло-
димир Борусевнч, Степан Сень-
ків; по $3.00: Степан Ялечко; 
по $2.00: Пафнатій Чупрун, 
Франк Мущннка, й по $1.00: 
Дмитро Пасічник й Юрко Сло-
бодян. Разом $54.00, які висла-
но на цілі УКК. 

Після збірки забирали сло-
во всі присутні, складаючи п. 
Дармограсві найщиріші приві-
ти, прн чому порушували різ-
ні народні справи. 

Дмитро Пасічник 

БАЛТІМОР, Лід. 
Заснування відділу УКК-ту 
По довгих п і д готованнях 

скликано в Балтімор, дня 10. 
вересня установчі збори відді-
лу УКК-тету. Збори підготов-
ляв окремий ініціятивний ко-
мітет, покликаний до життя 
свого часу по вічу в недалеко-
му Куртіс Бей. Від цього іні-
ціятивного комітету відкрив 
наради п. В. Камінський. Го-
ловою зборів вибрано дра Хмі-
левського Ярослава. 

До слова прийшов делегат 

Треба сподіватись, що ново-
заснований Відділ Українсь-
кого Конгресового Комітету в 
Балтімор вив'яжеться під про-
водом своєї управи якнайкра-
ще із національних завдань. 

Н. Ч. 

ГЕМПСТЕД, Л. Ай.. 
Заснування відділу УКК-ту 
Дня 10. вересня відбулося 

віче в Гемпстед, на якому по 
вислуханні реферату делегата 
УКК-ту з Ню Иорку п. Василя 
Мудрого на тему праці та зав-
дань УКК-ту і його відділів і 
по промові місцевого пароха о. 
д-ра В, Ґавліча ЧСВВ на тему 
потреби УКК-ту, як репрезен-
тативного тіла всіх американ-
ських українців без огляду на 
їх віровизнання та територі-
яльне походження, приступ-
лено до заснування відділу У-
КК-ту. Зборами проводив го-
лова комісії по організації від-
ділу УКК-ту в Гемпстеді д-р 
О. Фірчук. 

Перевівши на зборах вписи 
членів до новозаснованого від-
ділу УКК-ту, голова присту-
пив до вибору членів управи. 
До неї вибрано таких грома-
дян: д-р О. Фірчук, голова; 
проф. П. Ковалів і Ц. Курчаќ, 
заступники голови; п. п. Чи-
кета (касієр), Гончарів, Гре-
чин, Підкамінний, Керич і Я-
ворський, члени управи. До 
Контрольної Комісії ввійшли: 
п. п. Островерха М., А. Копис-
тянський і Захарія. На зборйх 
переведено збірку національ-
ного датку на квітарі Україн-
ського Народного Фонду. Тре-
ба надіятись, що новий відділ 
УКК-ту поведе енергійну пра-
цю серед численних українців, 
розсипаних довкола Гемпсте-
ДУ-

К. Ч. 

ЛИСТИ З АМЕРИКИ 

(Докінчення з 3-то! стор.). 

модор. Початок ѓод. 8.:Ю вве- УКК-ту із Ню Иорку п. Ю. Ре-
чорі. На нарадах будуть обго-
ворювані справи ближчої спів 
праці, яка конечна й, обовяз 
кова. 

В. Бакад, голова. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. 
Пошанували визначного 

громадянина 
В дні 23-го серпня найблнж-

чі приятелі й знайомі вшану-
вали 54-ті роковини ўродин іь 
Михайла Дармограя, зааран-
жувавши милу несподіванку- ќі давав вияснення делегат У-

вай, що виголосив реферат 
про працю та завдання УКК-
ту. Крім того промовляв па-
рох Куртіс Вею о. Ганас на те-
му необхідности підтримки У-
КК-ту в його відповідальній 
праці. Для українців в тепе-
рішній час — казав він — є 
мабудь остання шанса для 
здійснення національних ідва-
лів і тому ніхто не сміє відмо-
витись від тої праці та її під-
трнмки, яку в Америці веде У-
ККомітет. — По доповідях 
присутні ставили запити, на я 

В ПОХОДІ НА СЕУЛ, столицю Корейської Республіки, закя П зи-
хоггали червоні, американські вояки переходить через Іичои, маа-
:і;г до іці-иту зруйнований бомбардуванням, що попередило десант. 

УРЯД ПРИДУМУЄ ПОТЯГНІ 
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ В 

Вашингтон, 18 вересня. — 
Успішне отворення „другого 
фронту" у війні в Кореї відби-
лося великими надіями серед 
урядових кол. Вони вже певні 
перемоги і застановляються те-
пер, які кроки прийдеться А-
мериці зробити після покінчен-

прнняття. 
Тостмайстер, п. Михайло Ду-

бас, відкриваючи це скром-
ие приняття, відзначив шля-
хотні риси ювілята та ного ін-
тензивність в ріжних ділянках 
українсько - а м ериканського 
життя. Вручаючи шановному 
ювілятові скромний дар, бесід-
ник побажав йому сили й здо-
ров'я для дальшої громадської 
праці. Ѓром. Р. Карбівник зга-
дав про щиру жертвенність п. 
Дармограя на ріжні українс-
ко-громадські потреби. До то-
го ці роковини припали в 10-ту 
річницю предсідательства п-на 
М. Дармограя в одній з най-
більших американсько-україн-
ських громад, а це Тов. Укр. 
Амер. Горожан при Фі)енклин 
вулиці. Бути членом цієї гро-
мади є дійсно гордістю кожно 
го з нас, бо ця громада під ог-
лядом н а ц іонально-українсь-
ким с одною з перших, а вже 
щодо жертвенности на народні 

КК-ту. 
До управи відділу вибрані: 

Мармаш Осип, голова; д-р 
Хмілевський Ярослав і п. Ми-
кула, заступники голови; Ка-
мінський і Малько. секретарі; 
О. Стельмах, д-р Миртюк, При-
губенко і Ратич — члени уп-
рави. Референтною жіночих 
справ вибрано паню Іванович. 

До контрольної Комісії ввій-
шли: п. п. Талан, Є. Семенќів 
і Пісецький. До Громадського 
Суду вибрані: Чорний, Дерій 
і Хархаліс. 

БИЗНЕСОВЇ НАГОДИ 
Р Е А Л Ь Н О С Т И 

МАЮ 

ОДНУ і гав льоти 
на продаж в New Market, New 
jersey. Від моїх^льот одна міну-
та до Публичної Школи. Око-
лиця залюднена, а тому до-
бра нагода. Для доброго по-
кугщя продам по дуже таній 
ціні. Голвситися до: 

STEPHEN D. SATZEW1CH 
32 East 7th St., New York, N. Y. 
-. "^"""fr ^ ^ щ' "̂"щр щ' `щг ^ i " W ^ i j ) 

і Г У Ц У Л Ь С Ь К І 
АЛЬБОМИ 

можна купити в нововідкритій.і 
різьбарській робітні. , 

Сприиді мистецька, мальована 
різьба. Величина альбомів 15x9 
іичів. Щяш $25.00. 
І Висилаємо альбом після одер-, 
жаяня грошей (чеком чи листомќ' 
або на замовлення за післяплат 
Ьгою. Прошу пИсати на адресу: 

М. YAWORSKYJ 
12 N. Cheater St, Baltimore 31, Md.' 

мериканці не люблять війни, 
вони готові зробити все необ-
хідне щоб протистояти безза-
конній агресії і підтримати 
Об'єднані Держави. Саме цю 
думку треба донести до наших 
друзів закордоном, бо саме з 
цього приводу Совстська Росія{ 
поширює найбільш уперту і 
злісну брехню. 

џ 
Отже, сьогодні ми для при-

кладу надрукували о д н о г о 
листа і час від часу будемо 
друкувати ще такі листи. Ми 
платимо 5 долярів авторові на-
друкованого листа і, на його 
бажання, прізвища подавати 
не будемо. Пришліть копію 
Вашого наступного листа за-
кордон на а д р е с у : Common 
Council for American Unity, 20 
West 40th St., New York 18, N.Y. 
Пам'ятайте, що Ваш лист може 
допомогти іншим добре викла-
дати правду про Америку. 

правду — то напишіть листа до 
редактора, або до Загальної 
Ради Американської Єдности: 
Common Council for American 
Unity, 20 West 40 St., New York 
18, N. Y. . 

ШУКАЮТЬ СВОЇХ 
РІДНИХ 

Це с стаття із серії щотиж-
невих статтів, поширюваних 
тепер Загальною Радою Аме-
риканської Єдности з метою 
допомогти американським гро-
мадянам ширити правду про 
Америку по всьому світу. Як-
що у Вас с питання або поба-
жання щодо того, як зробити 
листи закордоном ще ефектив-
нішою зброєю у поході за 

Уже маємо книжку, за якою так багато наших читачів 
питало, як у.„Свободі" появлялись статті М. Дурделлн 

про комунізм. Цею книжкою G 

МАРА КОМУНІЗМУ 
у якій автор, М. Дурделла поясняє, що таке комунізм, 
ґрунт, на якому він росте та подає способи боротьби 

проти нього. 
Книжна дуже актуальна і надасться до масового 

поширення. 
Ціна усього тільки 50 центів. 

"SVOBODA" (Р. О. Box 346) JERSEY CITY З, N. J. 

ГРУПА ЛИСТИ ДО: 
19649 Тнцького Івана від 

Леоніда Яіценка. 
19650. Совяк Анну з с Ліш-

ня (Дрогобич) і Знайда Ми-
колу та Ірину від Совяк Марії. 

19651 Багана Андрія і Васи-
тя з Улуча (Верезів) від Ре-
міннші Катерини. 

19652 Ільків Агафію від Ан-
ни з Дячунів Козяр з с. Стег-
никівці (Тернопіль). 

19653 Заячковсі.кого Кази-
мири і Параску- w с. Устечка 
(Заліщики) від Мелан'и Заяч-
ковської, д. Ілька і Дорн. 

19654 Місюга Василя з с 
Глибока (Строжинець) живе 
мабуть в Сан Франціско, від 
Теодора Місюги. 

19655 Шевчука (Козоќ?) з с 
Зеленче (Дунаївці) від Михаіі-
ла Колора. 

19656 Тіліпка Методі я з с. 
Велькорита (Берестя Литов-
ське) від Губіюк Бориса. 

Голоситися до: 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE 
P. O. BOX 1661. PH1LA. 5. PA 

ня цеї війни. Вони надіються 
покінчення ворожнечі коло 
Різдва і не допускають при-
ступлення Росії до війни. Теж, 
як кажуть, нема признак, що 
китайці схочуть інтервеніюва-
ти в Кореї. 

Найновіші вісті з околиці Ін-
чон-Сеул вказують на те, що 
американські збройні сили 
сильно усадовилися в тій око-
лиці. Стратегія ген. МекАрту-
ра видає добрі плоди, одначе 
у Пентаґоні звертають увагу 
на потребу осторожности. Па-
нує теж думка, що після упад-
ку кампанії в Південній Кореї 
треба щось зробити з Північ-
ною Кореєю. Є між іншими 
думка, щоб дозволити півден-
ним корейцям піти походом по-
за 38 рівнолежник. 

0V)R lNos, 

'S-SAVlWQb 

ГУБЕРНАТОР МИШИҐЕН 
ЇСТЬ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІВ-

НИК 
Рочестер, у стейті Мншиґен. 

— Місцева газета Ди Рочестер 
Клеріон з 14 вересня містить 
новинку про нагороду за виріб 
меду двох українців, а це Co-
зонта Взенка й його сина О-
лекси. Вони виставили мід сво-
го виробу на стейтовій виставі, 
яку відвідав губернатор Вил-
йемс. Вони дістали першу на-
городу з чотирма стьонжками 
за мід, а другу з трьома стьон-
жками за плекання пчіл. Коли 
губернатор склав їм побажан-
ня і подав їм руку, вони вру-
чили йому медівник свого ви-
робу. Губернаторові це так по-
добалося, що він заявив, що 
як тільки приїде домів, то по^ 
коштує-їхнього меду. Газетні 
звітниќй підхопили це приз-
нання й надрукували багато 
подробиць про українське по-
ходження Бзенків, про їх при-
їзд з Києва до Америки і про 
їх медове господарство. 

Ф 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЩО-
ДЕННИМ ПРЕДМЕТОМ У 

школі ; 
З ІНІЦІАТИВИ і за старанням 

українсько-катол. парафії при 
вул. Ібервил у Монтреалі в 
Канаді, всі українські парафії 
підписали прохання до шкіль-
ної комісії на передмістю Фрон-
тенек, де живе багато україн-
ців, щоб дозволила на навчан-
ня української мови в міісцевій 
школі св. Анзельма. У` вислі-
ді шкільна комісія признала 
українцям право на одну го-

, дину навчання української мо-
ви в школі щодня від 1 до 7 
кляси („Українські Вісті"). 

1,000 ДОБРОВОЛЬЦІВ для ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 
Ню Иорк. — Нюйорський 

відділ Американського Черво-
ного Хреста видав заклик до 
населення, щоб зголосилося 
1,000 добровольців для допо-
моги при охороні міста, а теж 
помагати рятувати жертви вій-
ни в Кореї.. Голова служби до-
бровольців, пані Е. Роланд Га-
риман, надіється збільшити 
кількість добровольців з тепе-
рішніх $,000 на 6,000 осіб. Най-
більше пильною проблемою є 
зорганізування шпитальних 
доглядачок. Від добровольців 
вимагається, щоб вони присвя-
тили пів дня часу на тиждень 
на працю при Червоному Хрес-
ті. Найбільше потрібно людей 
в Мангетені і в Бронксі. 

ПРИГАДКА ПРО ЗМШУ ЧА-
СУ НАЙБЛИЖЧОЇ НЕДІЛІ 

Залізниче підприємство Ню 
Иорк Сентрал Лайне пригадує, 
що у найближчу неділю прий-
де зміна літнього часу на нор-
мальний, тобто на годину піз-
ніше від теперішнього. Потяги, 
які курсують на підставі літ-
нього часу для вигоди підмісь-
ких мешканців, виїдуть годн-
ну пізніше. При цій нагоді йде 
пригадка, що на неділю рано 
треба посунути вказівки годин-
ників на одну годину вперед. 

ПРОТИКОМУНІСТИЧНА ОР-
ГАШЗАЩЯ НА ШЛУ АМЕ-

РИКУ 
Ню Иорк. — Комон Коз, зві-

сна протикомуністична органі-
зація, яка діяла тільки в Ню 
Иорку, оприлюднила свої пля-
ни організації на краєві розмі-
ри. До такої діяльности спону-
кав організацію напад комуніс-
тів на Корею. -^ 

ПОЧАВСЯ ПРОЦЕС ПРОТИ УЧИТЕЛІВ ЗА КОМУНІЗМ 
Ню Иорк. — У будинку мі-

ської шкільної ради при Лі-
вінґстон Стріт у Бруклнні по-
чався адміністрацінннн процес 
проти учителів, які належать 
до комуністичних організацій. 
Рада шкільна завісила їх в о-
бовязках. Першим явився на 
суді Давид Л. Фрідман, учи-
тель англійської мови у при-
людній школі ч. 64 в дільниці 
Мангаттан. 

жтщщгщйш 
Т. В^ Алнквиппа, Па. — Про 

речі треба питати кого інию-
го, а не редакцію. Сумніва-
ємось, чи взагалі це вдасться 
комусь Вам ВИЯСНИТИ. 

С. М. - МИ вже одержали 
один допис про збори в Бал-
тімор в справі заснування від-
ділу ЎЌКомітету. 

P. К. Вислано авторові 
для провірки і евентуального 
справлення.' 

ЗБОРИ ВІДДІЛЮ У. Н. СОЮЗУ 
НЮАРК, Н. ДЖ. —Тов. ім. Чор-

воморьскоі Січи, від. 14. подає до 
відома, що місячні збори відбудуть-
ся, в понеділок, 25-го ‚вересня в го-
дині 8. ввечір, під ч.'5И8— 18 Кн.--
шо, в Січовім Домі. Прогнти-я лас-
каво всіх членів прибути на збори, 
бо маємо дуже важні справи до по-
лагодження, а тому в інтересі кож-
ного члена с бути на цих зборах. 
Проситься теж принести місячні 
вкладки. Довгуючі члени будуть 
суспендовані, яюцо не вирівняють 
до трьох місяців своїх - вклидок. - -
М. Васараб, предс; М. П. Отрок, 
секр. 

П О Ш У К У В А Н Н Я І 
Пошукую своїх кревиих і од-
носельчан зі села Телешннця 
Сонца, пов. Лісьію. Прошу пи-
сати на адресу: 

MYKOLA CHUDYK 
677 Broadway St., Utica, N. Y. 
Пошукую вуйка ВОЛОДИМИ-
РА ЌУШТАЛИ замешкалого в 
Ню Норку. Хто про него знає, 
або він сам, голдоі{тись до: 

GEORGE NAJDYSZAK 
423 N. Addison Street, 

Richmond 20, Va. 

: Професійні огодошенші 

HE ЧУХАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ! 

Люди, які терплять від свербляч-
кн шкіри і зовнішніх прищиків, пев-
но заінтересуються вісткою, що вже 
с новий препарат, спеціально прн-
думания на те, щоб принести охо-
лоджуюче злагодження і звільнен-
ня від терпінь, які роблять людей 
нещасливими. Багато втішених і 
вдоволених вживачів розповідають 
про краще почування на шкірі, яке 
прийшло після ужиття того заміт-
ного крему. Дерма 7 — оце назва 
того препарату. Можете дістати 
тувку цеї знаменитої масти, коли 
тільки напишете до торговця. НЕ 
ПОСИЛАЙТЕ ГРОШЕЙ. Напишіть 
до: DERMA DRUG Co. Dept. 46, 
516 Fifth Ave., New York 18, N. Y. 
Коли дістанете Вашу пачку а в ній 
DERMA 7 паќўйковою поштою, за. 
платіть поштареві $2.50, а до того 
поштову оплату. Вишліть купон 
сьогодні — не відкладайте. Заоща-
діть на поштовій оплаті, вкладаючи 
з замовленням чек або грошевий гп̀ -
реказ на $2.50. Просимо писати ду-
же виразно. 

Імя 
Адреса 
Місто Стейт 

до: DERMA DRUO Co., Dept. 42, 

ТАРЗАН, ч. 2432. Рятунок для вбнвника. 

Вкінці, серед останнього по-

дригу у боротьбі, велика риба 

згинула. 

WHILE КАТЃУ CARRIED ТНЕ 
EXHAUSTS? PEANE ASHORE— 

-2№ 

Коли Ренді ніс вичерпану з 

сил Діяну на беріг... 

BIG LOUIE, SEciNG ЛІЗ' І '-—і 
CHANCE ТО ESCAPE, CRAWLEP 
PUETIVELY INTO THE JL'N3L = . 

...Молат вперто ждав на бе-

резі моря. 

Великий Луї зрозумів, що 

прийшла нагода для втечі і 

він порачкував у нетри. 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C. 

Tel. ORamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жял лікусмо без операції. Персводн-
мо аналізу ќрови для супружннх 
дозволів. — Офісові години: Що` 

дня від 10 рано до 6:45 вечір. 
В неділі від 11. д̀ о J. поиол. 

Х І Р О П Р А К Т И К А 
для здоровля 

В А С И Л Ь Б О Р А Ќ 
Хіропрактор 

Школи Палмера. 
1 W. 34th St., New York 1, N. Y. 

Cor. 5th Ave., Rdom 71! 
Мол. Wed. Fri. Only 2 to 8 p.m. 

Wl. 7-8590 . . Nervemeter 
‚WWVVWWVVVVVVVVS'VVSAnnWV, 

3. БЕРЕ30ВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е В Н И К 

УПРАВИТЕЛЬ 
BERRY FUNERAL HOME, inc. 

525 East ethrslreet, 
New York 9rk Y. 

Pbooe ALgooqiffn 4-5746 

Дві нові в модернім, кольовіяяь-
жім стнлю кап жиді. 

Першорядна обслуга в усіх по-
хоровах без різниці масѓќового 

ставу.,- , 
ІВАН БРОІЦАК, нотар. 

Lytwyn ft Lytwyi 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Our ServicM Are Available Aiiftwn 

in New Jersey 
801 SPRJNOnELO AVENUB 

NEWARK, N. I. 
ESMX 5-5555 

l l l l Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВНИК 
яряджуе погребаші во ЃІСП 
Іні так низькій аќ ,._.. # lu l l 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

иа f'fijlfc-jbjb 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker A Embalmer 

137 E. 5th ST, NEW YORK CITY 
Dhnrlfled funerals as low as 5150 

Tekphone: ORamercy 7-7861 

O E T P O Я Р Е М И 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е В Н Ш І 

Ппнямасться похорокамя 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
І29 - EASf"7 th yTRE^tT" 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. OBcbard 4-2561 

. 
` 


